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BESTRIJDINGS- 
MIDDELEN 

De Centrale Raad voor de 
Milieuhygiene (CRMH) vindt 
dat bestrijdingsmiddelen die 
niet aan de miliéucriteria 
voldoen zo spoedig mogelijk 
uit de markt moeten worden 
genomen. De raad vindt dat 
middelen waarvan na één 
maand nog de helft of meer in 
het milieu aanwezig is niet 
meer gebruikt kunnen 
worden. Verder vindt de raad 
dat het diepe en het ondiepe 
grondwater aan dezelfde EG- 
drinkwaternormen dienen te 
voldoen. De CRMH reageerde 
deze week op de notitie 
’Milieucriteria ten aanzien 
van stoffen ter bescherming 
van bodem en grondwater’ 
van de ministers Nijpels en 
Braks. • 

DU PONT 6R0EN 
Het Amerikaanse 
chemieconcern Du Pont 
ontvouwde deze week een 
milieuplan, waardoor het 
bedrijf één van de 
milieuvriendelijkste ter wereld 
moet worden. Het plan omvat 
ondermeer het sterk 
terugdringen van gevaarlijk 
afval, salarisverhoging voor 
milieubewuste managers en in 
totaal 2500 km2 milieuparken 
die rond de fabrieken moeten 
körnen. Het plan werd 
bekendgemaakt door de 
nieuwe topman van het 
concern, Edg;ar Woolard. Hij 
riep de chemische 
producenten op samen te 
werken bij het laten zien van 
’corporate 
environmentalism’. • 

PHYSICAL CHEMISTRY 
In Engeland zijn er plannen 
om de de afdelingen 
natuurkunde en scheikunde 
aan 20 universiteiten te 
fuseren om de afdelingen een 

effectieve grootte te geven 
van minstens 20 fuh-time 
academici en 200 Studenten. 
Er zijn twee soorten 
afdelingen natuur- en 
scheikunde die niet hieraan 
voldoen: universiteiten die 
kunnen overleven door 
Studenten over te hevelen en 
univerisiteiten die in hun 
huidige vorm niet kunnen 
overleven. • 

BENTAZ0N 
BASF in Ludwigshafen zegt 
er in geslaagd te zijn, de 
lozingsconcentratie van 
bentazon zodanig te 
verminderen, dat nu ook in 
Nederland aan de EG- 
drinkwaternorm wordt 
voldaan. Dit is het resultaat 
van een nieuwe technologie, 
die door het bedrijf zelf is 
ontwikkeld en ruim / 6 
miljoen heeft gekost. Sinds 
het begin van het vorig jaar 
heeft het bedrijf de emissie 
van het gewas- 
beschermingsmiddel bentazon 
in de Rijn met ongeveer 90 
procent teruggebracht. Sedert 
maart 1989 beschikt BASF 
over een meertraps- 
zuiverings-instaiiatie, die in 
een twee jaar durende 
research-periode speciaal voor 
dit doel werd ontwikkeld. • 

DSMAFVAL 
Op de lokatie van DSM in 
Geleen houdt het bedrijf een 
boekhouding bij van wat er 
aan afval ontstaat en waar. 
Dit om te körnen tot een 
efficiente afvalbehandeling. 
In Geleen komt 320.000 ton 
afval per jaar vrij, waarvan 
56.000 ton chemisch afval. 
Zie pagina 196. • 

EN VERDER... 

Körnende jaren günstig voor 
Chemie; DSM doet het goed; 
Joint-ventures met Japan, 
deze week in het Industrie- 
journaal op pagina 195. • 

Instrumentenbranche 

Omzet van de instrumentenbranche in 1988 (in f min) 

© KISMAN CW/89 Bron: " Het Instrument " 

Biomoleculair centrum in 

Wageningen 

CBS-voorzitter prof. C. Veeger (rechts) en secretaris dr. J.F.J. Engbersen 
(links). In het midden dr. Franks die onlangs voor het CBS een lezing hield. 

Ward Mosmuller 

Enkele moleculair gerichte vakgroe- 
pen van de Landbouw Universiteit 
Wageningen hebben het Centre for 
Biomolecular Sciences (CBS) opge- 
richt. Binnen de LUW bestaat een 
brede kennis op het gebied van bio- 
moleculen en biomoleculaire proces- 
sen. ln het centrum zullen de vakgroe- 
pen multidisciplinairgaan samenwer- 
ken om het onderwijs en onderzoek 
op dit gebied te verbreden en te ver- 
diepen. 
Prof. dr. C. Veeger van de vakgroep 
Biochemie is voorzitter van het CBS 
voor en dr. J. F.J. Engbersen, van de 
vakgroep Organische Chemie, is se- 
cretaris. 

Engbersen karakteriseert het CBS 
als een interdisciplinaire bundeling 
van vakgroepsactiviteiten op het ge- 
bied van biomoleculair onderzoek. 
Aan het CBS nemen op dit moment 
negen vakgroepen deel, die een be- 
langrijk deel van hun onderzoek in dit 
samenwerkingsverband hebben on- 
dergebracht. 

Vijf then’s 
Het onderzoek is opgedeeld in vijf 
themagroepen: 
■ Onderzoek van chemische, fysi- 
sche en fysiologische processen in le- 

André de Boer 

Kortgeleden is aan minister Nij- 
pels het rapport Koolwaterstoffen 
2000 aangeboden. Het beschrijft wel- 
ke stappen nodig zijn om de uitstoot 
van koolwaterstoffen in Nederland in 
het jaar 2000 terug te brengen tot 50% 
van de emissie in 1981. 

KWS 2000 is geschreven doof een 
projektgroep die door het Ministerie 
van VROM is opgezet. 

Studies hebben uitgewezen dat de fo- 
tochemische vorming van ozon voor- 
al kan worden bestreden door de uit- 
worp van vluchtige organische stoffen 
te verminderen. Volgens het rapport 

vende Systemen met behulp van in- 
vivo NMR. 
■ Structuur-functie relaties van bio- 
moleculen. 
■ De moléculaire basis van de bioka- 
talyse en van energie omzettingen in 
de foto-synthese. 
■ Moléculaire fysiologie. 
■ Biomoleculen en grensvlakken. 
Eén van de belangrijkste aspecten van 
het CBS vindt Engbersen het interdis- 
ciplinaire karakter. "Tijdens werkbe- 
sprekingen binnen de themagroepen 
kunnen onderzoekers van verschil- 
lende vakgroepen hun expertise uit- 
wisselen. Dit komt niet alleen de kwa- 
liteit .an het onderzoek ten goede. 
maar zal ook de samenhang en onder- 
linge samenwerking tussen de vak- 
groepen verbeteren", aldus Engber- 
sen. 

’Zorgen voor morgen’ is een vermin- 
dering van 80% noodzakelijk om de 
grootste effekten tegen te gaan. Op 
grond van technische en economische 
redenen gaat het Ministerie van 
VROM voorlopig uit van een vermin- 
dering van de koolwaterstof-emissies 
met circa 50% in het jaar 2000 via het 
Projekt KWS 2000, dat in 1986 van 
start is gegaan. 
KWS 2000 rieht zieh uitsluitend op de 
industrie, kleine bedrijven en huis- 
houdens. De sectoren verkeer en 
landbouw, die samen bijna de helft 
van de totale koolwaterstoffenemissie 
van 454 miljoen kilogram per jaar 
veroorzaken, worden in het projekt 
buiten beschouwing gelaten, omdat 
daarvoor al een ander plan bestaat. 

Als een belangrijk voordeel van 
deze samenwerking noemt hij verder 
de betere mogelijkheden voor de ge- 
zamenlijke aanvraag van onderzoeks- 
gelden en dure apparatuur. 
Vanaf begin dit jaar is reeds een geza- 
menlijk colloquiumprogramma van 
start gegaan, waarin binnen- en bui- 
tenlandse docenten een lezing hou- 
den. 

Binnen het kader van het CBS zul- 
len ook gemeenschappelijke activitei- 
ten op het gebied van onderwijs on- 
dernomen worden; deze zullen gaan 
uitmonden in een lokaal AIO-net- 
werk. * 

Zie ook het artikel: Bundeling bio- 
moleculaire krachten" in Wagenin- 
gen", elders in dit CW. 

De vastgestelde strategie bestaat uit 
drie elementen: 
■ Een Reductieplan waarin Staat wel- 
ke bedrijfstakken de emissies moeten 
reduceren, hoeveel die reducties be- 
dragen en wanneer deze moeten zijn 
gerealiseerd. 
■ Een Implementatieplan dat aan- 
geeft op welke wijze de verschillende 
reductiemaatregelen moeten worden 
doorgevoerd: via welk beleidsinstru- 
ment, door wie en wanneer. 
- Een plan voor internationale afstem- 
ming door overleg en informatieover- 
dracht. 
(Ongeveer 60% van de ozon in Neder- 
land wordt veroorzaakt koolwater- 
stoffen-emitterende stoffen in het bui- 
tenland). • 

Zie ook 'Hoe koolwaterstoffen terug 
te dringen' elders in dit CW. 

Koolwaterstoffen met 50% terug 

Oxfords magneten 

trekken Siemens aan 

Monique Hermans 

Het Engelse bedrijf Oxford Instru- 
ments gaat samenwerken met Sie- 
mens op het gebied van magneten 
voor imaging apparatuur. Siemens 
heeft 51% van de aandelen verworven 
in Oxford Magnet Technology, de di- 
visie medische magneten van Oxford 
Instruments. De Oxford Group be- 
houdt de overige 49%. 
Oxfords keuze voor een joint-venture 
volgt op een Sterke teruggang in omzet 
en bedrijfsresultaat in deze sector. De 
omzet over 1988 was ca / 311 mil- 
joen. De win st voor belasting ca / 
38,5 miljoen, tegenover ca / 69 mil- 
joen het jaar daarvoor. Het bedrijf 

had aan het einde van de zeventiger 
jaren een monopoliepositie in magne- 
ten voor imaging Systemen. Nu domi- 
neren Siemens (West-Europa), Gene- 
ral Electric (VS) en Toshiba (Japan), 
ieder met een eigen produktiebedrijf 
van magneten. Maar ook de kleinere 
bedrijven in de medische technologie 
als Philips en het Engelse Picker, 
dochter van General Electric, zijn al 
lang niet meer afhankelijk van Ox- 
ford. Het marktaandeel van Oxford is 
inmiddels gedaald tot ongeveer een- 
derde. 
Nu de technologie goedkoper wordt, 
neemt de concurrentie tussen de drie 
grootste bedrijven in de medische 
elektronica toe. Oxford’s aansluiting 
bij Siemens versterkt de positie van 
beide bedrijven en le vert Oxford ca / 
65 miljoen op voor andere instrumen- 
tele activiteiten. Voor Siemens bete- 
kent de samenwerking een uitbreiding 

van haar magneet-activiteiten in 
Duitsland en een versnelde ontwikke- 
ling in Engeland. Siemens verwacht 
het gebruik van zo’n 130 magneten 
per jaar voor MRI-apparatuur en ver- 
wacht dat dit aantal met zo’n 50% zal 
stijgen naar 200. 
Daarnaast is het günstige onderne- 
mingsklimaat in Engeland voor Sie- 
mens belangrijk. Het bedrijf gaat de 
activiteiten op dit gebied overbrengen 
van Erlangen naar de vestiging van 
Oxford in Eynsham. Dit bedrijf moet 
naar een jaaromzet van f 116 miljoen 
toe. • 
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